Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 5. 6. 2017 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila
Přerovská, Zdeněk Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 2. 5. 2017
2. Pavlovický Svátek matek – hodnocení
3. Pavlovické babí léto
4. Oprava chodníku v Kampelíkově ulici
5. Pěšina „u Vyroubalů“ a hřiště v Lindnerově ulici
6. Sečení a ořez živých plotů, svoz odpadů v Luční ulici
7. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici
8. Cyklostezka na panelové cestě za podjezdem
9. Termíny jednání KMČ
10. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívil pan Bartík z Apoštolské církve ohledně uskutečněné akce Pavlovický Svátek
matek (14. 5. 2017). On i členové KMČ hodnotili akci pozitivně, byly tlumočeny také kladné ohlasy od
obyvatel Pavloviček. Akce měla propagaci na webových stránkách města prorodiny.cz. Celkem se jí
zúčastnilo cca 300 lidí.
Ad 3: KMČ chce opět ve spolupráci s Apoštolskou církví na hřišti v Lindnerově ulici uspořádat další akci –
24. 9. 2017 Pavlovické babí léto. V programu se počítá opět se soutěžemi a atrakcemi pro děti (skluzavka,
skákací hrad, projížďky na koních), dále s táborákem a opékáním přinesených špekáčků. KMČ obdržela
nabídku ke spolupráci od spolku, který půjčuje na podobné akce šlapací káry. Předsedkyně KMČ zjistí, jaký
terén je potřeba a kolik by tato atrakce stála. Podle toho se pak členové KMČ rozhodnou, jestli šlapací káry
také zařadí do programu. Na akci předešlé nehrála žádná hudba, protože KMČ nevěděla, jak je to
s autorskými poplatky sdružení OSA. Předsedkyně KMČ zjistí, jestli má město Olomouc s OSOU nějakou
smlouvu, aby bylo možné během akcí hudbu pouštět. Taktéž zjistí, za jakou cenu je možné zapůjčit
chemickou toaletu. Krátkou anotaci akce slíbila uveřejnit pracovnice Informačního centra Prachniarová
v kulturní skládačce města na druhou polovinu roku 2017.
Ad 4: Oprava chodníku v Kampelíkově ulici je hotová, ovšem dle sdělení člena KMČ Ing. Aleše Opletala
nebyla pod dlažbu položena tzv. paropropustná fólie, přestože o ni KMČ v objednávce požádala.
Předsedkyně se obrátí na TSMO s žádostí o vysvětlení a zdůvodnění tohoto opatření.
Ad 5: KMČ jako reakci na žádost o vypracování územní studie k pěšině „u Vyroubalů“ a hřiště
v Lindnerově ulici dopis od vedoucího odboru koncepce a rozvoje MmOl Ing. Černého. Z dopisu vyplývá,
že nic z toho, co KMČ v žádosti navrhla, není možné a hřiště se v nejbližší době rekonstruovat nebude. Vše
je ovšem napsáno jazykem pro laika málo srozumitelným. KMČ se proto rozhodla, že na své červencové
jednání Ing. Černího pozve a celou věc s ním prodiskutuje a nechá si vše podrobně vysvětlit.
Ad 6: Předsedkyně KMČ požádá TSMO o ořez živých plotů zejména v ulicích Pavlovická, Chválkovická a
Lindnerova. Seče trávy již proběhly. Požádá též o úpravu travnatého prostoru a keřů na rohu ulic Veverkovy
a Chválkovické a posečení prostoru v ulici Na Zákopě naproti domům s čísly 1–7. Na podnět od obyvatel
zkusí dojednat důslednější svážení odpadů v právě rekonstruované Luční ulici.
Ad 7: V Luční ulici probíhá rekonstrukce kanalizace. Tamní obyvatel pan Tuška v květnu zjistil, že na konci
ulice se nebuduje odvzdušnění (není ani v projektu), přestože bylo v původním zadání odboru koncepce a
rozvoje. Předsedkyně KMČ v této věci jednala s Ing. Šnajdrem z OKR, který doporučil, aby pan Tuška
předal vedoucímu odboru investic Ing. Michaličkovi oficiální dotaz na tuto věc. Zatím pan Tuška neobdržel
z magistrátu žádnou odpověď.

Ad 8: KMČ č. 6 Chválkovice ve svém minulém zápise uvedla toto:
Komise žádá OKR MMOl a majetkoprávní odbor o řešení situace severní cyklotrasy (Gorkého –
Sladovní – panelová cesta podél šternberské trati – U Podjezdu) napojující Pavlovičky, Chválkovice,
Samotíšky a výhledově Týneček ve směru na centrum a severní část Olomouce pavlovickým
podjezdem. Trasa je obsažená v cyklogenerelu (aktualizace 2013) i v územním plánu, avšak byla
přerušena v r. 2016 realizací oplocení pozemků 114/7 a 79/1 v k. ú. Pavlovičky. Požadujeme urychleně
zajistit aktualizací ÚPD a ÚPP náhradní trasu a bezodkladně zajistit její existenci i majetkově, nebo
zajistit funkčnost původní trasy dohodou s vlastníkem pozemků. (Pozn. – stavba oplocení byla
schválena stavebním úřadem před nabytím platnosti současného ÚP).
KMČ č. 19 Pavlovičky o tomto problému ví a k této žádosti se připojuje, protože uzavření panelové cesty
komplikuje obyvatelům Pavloviček cestu do města. KMČ č. 6 Chválkovice jednala ve středu 7. 6.,
předsedkyně KMČ poté kontaktovala jejího předsedu s dotazem, zda už má vyjádření MmOl – zatím KMČ
č. 6 Chválkovice nikdo neodpověděl.
Ad 9: Z důvodu zaneprázdnění předsedkyně se termín jednání KMČ v září 2017 přesouvá ze 4. 9. na 11.
9. Obyvatelé Pavloviček budou o této změně informováni ve vývěskách KMČ a prostřednictvím webových
stránek města.
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 19.00 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

